กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

เอกสาร
ชุดแบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.
ประจาปีงบประมาณ 2561
ภาคสนาม
หน่วยงาน ....................................................................................................
ประเมินโดย ...........................................................................
วันที่ประเมิน ...........................................................................

สรุปคะแนนประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (ภาคสนาม) ครังที่ ...... ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่รับการประเมิน ...................................
คะแนนที่ใช้ประเมิน (คะแนน/ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

รวม

ตรวจภาคสนาม

ตรวจเอกสาร QA

7.00

-

7.00

1.1 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานทีท่ างาน ทีพ่ ักอาศัย และโรงซ่อมเครื่องจักรกล

3.00

-

3.00

1.2 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรักสามัคคีในองค์กร

4.00

-

4.00

5.00

5.00

10.00

2.00/(50)
3.00/(50)

2.00/(50)
3.00/(50)

4.00
6.00

39.00

32.00

71.00

4.00/(40)
3.00/(30)
6.00/(60)
6.00/(60)
12.00/(60)
7.00/(70)
1.00

6.00/(60)
7.00/(70)
4.00/(40)
4.00/(40)
8.00/(40)
3.00/(30)
-

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
1.00

12.00

-

12.00

10.00
2.00

-

10.00
2.00

63.00

37.00

100.00

มิตทิ ี่ 1 พัฒนาคนให้ปฏิบตั กิ ิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย มุ่งหวังให้เกิดคุณภาพ

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพเครื่องจักรกลและการทดสอบวัสดุ
2.1 คุณภาพของเครื่องจักรกล (QMach)
2.2 คุณภาพของงานทดสอบวัสดุ (QCS)

มิตทิ ี่ 3 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท
3.1 QA ด้านแผนงาน
3.2 QA ด้านสารวจและออกแบบ
3.3 QA ด้านก่อสร้างทาง
3.4 QA ด้านก่อสร้างสะพาน
3.5 QA ด้านบารุงรักษาและอานวยความปลอดภัย
3.6 QA ด้านกากับและบังคับใช้กฎหมาย
3.7 การตรวจสอบโครงการทีอ่ ยูใ่ นระหว่างคาประกันสัญญา

มิตทิ ี่ 4 การพัฒนางานเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวัตถุประสงค์
4.1 การมีสว่ นร่วมของ อส.ทช. และภาคประชาชน
4.2 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน (เฉพาะส่วนกลางประเมิน)

คะแนนรวม

คะแนนภาคสนามแบ่งตามประเภทหน่วยดาเนินการ
หัวข้อประเมินภาคสนาม
อาคารสถานที่
พัฒนาบุคลากร
คุณภาพเครื่องจักรกล
มิตทิ ี่ 2
เครื่องจักร/ทดสอบ (QCS) คุณภาพงานทดสอบ
QA แผนงาน
QA สารวจ/ออกแบบ
QA ก่อสร้างทาง
มิตทิ ี่ 3
การประกันคุณภาพงาน QA ก่อสร้างสะพาน
(Quality Assurance, QA) QA บารุง/ปลอดภัย
QA กฎหมาย
โครงการระหว่างคา
การมีส่วนร่วม
มิตทิ ี่ 4
การมีส่วนร่วม/นวัตกรรม นวัตกรรม
มิตทิ ี่ 1
สถานที/่ บุคลากร

คะแนนรวมภาคสนาม

คะแนน

สทช. (18 หน่วย)

ขทช. (76 หน่วย)

บทช. (101หน่วย)

3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
3.00
6.00
6.00
12.00
7.00
1.00
10.00
2.00

3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
3.00
6.00
6.00
1.00
3.00
2.00

3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
3.00
6.00
12.00
7.00
1.00
10.00
2.00

3.00
4.00
12.00
7.00
7.00
2.00

63.00

37.00

57.00

35.00

กาหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจติดตาม ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ประจาปีงบประมาณ 2561
1) คณะอนุกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค ตรวจติดตามประเมินผลปีละ 2 ครัง ดังนี
รายละเอียดการดาเนินงาน
- ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์
- รายงานคณะทางานฯ

ครังที่ 1
14 ก.พ. - 28 ก.พ.
(ไตรมาสที่ 2)
ภายใน 15 มี.ค.

ครังที่ 2
1 ส.ค. - 31 ส.ค.
(ไตรมาสที่ 4)
ภายใน 15 ต.ค.

2) คณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง ตรวจติดตามประเมินปีละครัง ดังนี
รายละเอียดการดาเนินงาน
- ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์
- รายงานคณะทางานฯ
- รายงานรองอธิบดี / วิศวกรใหญ่ทกี่ ากับดูแลพืนทีร่ ับตรวจ

ช่วงระยะเวลา
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. (ไตรมาสที่ 3)
ภายใน 15 ก.ค.
ภายใน 15 ก.ค.

3) คณะทางานฯ สรุปผลการประเมินและรายงานต่อผู้บริหาร ดังนี
รายละเอียดการดาเนินงาน
- สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของส่วนภูมิภาค ครังที่ 1
- สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของส่วนกลาง
- สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของส่วนภูมิภาค ครังที่ 2
และผลการประเมินประจาปี

ช่วงระยะเวลา
ภายใน 31 มี.ค.
ภายใน 15 ส.ค.
ภายใน 31 ต.ค.

4) ในการตรวจติดตาม ประเมินผลแต่ละครัง คณะอนุกรรมการฯ ทังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรตรวจทุกหน่วย
ดาเนินการในสังกัด
5) สายทาง/โครงการทีเ่ ข้ารับการตรวจประเมิน ต้องไม่ซากับสายทางในปีทผี่ ่านมา
วิธีการคิดคะแนนประเมินประจาปี
= (คะแนนส่วนภูมภิ าคครังที่ 1 x 0.25) + (คะแนนส่วนภูมภิ าคครังที่ 2 x 0.35)
คะแนนประเมิน
+ (คะแนนส่วนกลาง x 0.4)

มิติที่ 1 พัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยทีด่ ี มีวินัย มุ่งหวังให้เกิดคุณภาพ
คะแนนที่ใช้
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

คะแนนประเมิน

1.1 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน ที่พักอาศัย และโรงซ่อมเครือ่ งจักรกล [3.00 คะแนน ]
ภายในสานักงาน
1.1.1
อาคารสานักงาน สะอาด มีการจัดวางโต๊ะและจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย,
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชารุดเสียหาย, และมีแสงสว่างเพียงพอ
1.1.2 ห้องนา
1). สะอาด
2). อุปกรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มชี ารุดเสียหาย
ภายนอกสานักงาน
1.1.3 บริเวณโดยรอบสานักงาน เรียบร้อย สะอาด มีการคัดแยกขยะ รักษาสภาพแวดล้อม
และตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณ รวมถึงมีการกาหนดพืนที่จอดรถราชการและผู้มาติดต่อ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.1.4 บริเวณโดยรอบที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย สะอาด มีการคัดแยกขยะ รักษา
สภาพแวดล้อมและตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณ

1.1.5 การกองเก็บวัสดุ (Stock pile) สาหรับใช้งานเรียบร้อย เช่น เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
1.1.6 การกองเก็บวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้แล้ว เช่น ถังยาง หลักนาโค้ง หลัก กม. และอุปกรณ์ตา่ งๆ
การดาเนินกิจกรรม 5 ส
1.1.7 การดาเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง (ทังภายนอกและภายในอาคาร)

รวม
หมายเหตุ
1) ประเมินทุกหน่วย

ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง

ดี

1.00

พอใช้

0.50

ปรับปรุง

-1.00

มีครบทัง 2 อย่าง

1.00

มีอย่างใดอย่างหนึ่ง

0.50

ไม่มที ัง 2 อย่าง

-1.00

ดี

0.20

พอใช้

0.15

ปรับปรุง

-0.20

ดี

0.20

พอใช้

0.15

ปรับปรุง

0.00

เรียบร้อย

0.20

ไม่เรียบร้อย

0.00

เรียบร้อย

0.20

ไม่เรียบร้อย

0.00

ปีละ 2 ครังหรือมากกว่า

0.20

ปีละ 1 ครัง

0.15

ไม่ดาเนินการ

0.00
3.00

0.00

มิติที่ 1 พัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย มุง่ หวังให้เกิดคุณภาพ
ข้อที่

คะแนนทีใ่ ช้
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

คะแนนประเมิน

1.2 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรักสามัคคีในองค์กร [4.00 คะแนน ]
1.2.1 มีการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ในองค์กร เช่น การสอนงาน การอบรมภายใน
หน่วยงาน การประชุมระดมความเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น โดย
จะต้องดาเนินการดังนี
1. ถ่ายทอดความรู้ประจาทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง
2. นาความรู้ที่ถา่ ยทอดในทุกเดือน ทาการจดบันทึกเป็นเอกสาร
โดยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ที่มา ผู้ถา่ ยทอดความรู้ ผู้รับฟัง
เนือเรื่อง และภาพประกอบ
3. นาความรู้ (จากข้อที่ 2) เผยแพร่ผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน
ที่ประชุมหน่วยงาน นาเข้าระบบการจัดการความรู้ เว็บไซต์
หน่วยงาน ฯลฯ
1.2.2 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ได้แก่ การแต่งกาย
ความสุภาพอ่อนน้อม การตอบข้อซักถาม
(ประเมินโดยการสอบถามคณะกรรมการ)
1.2.3 มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความสุขแก่บคุ ลากรในการทางาน หรือช่วยส่งเสริม
คุณภาพชิวติ ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคี แก่บคุ ลากรในองค์กร เช่น การตรวจ
สุขภาพประจาปี, การทา CSR เป็นต้น
(ระบุกจิ กรรมที่ดาเนินการ).............................................................
.................................................................................................

ครบทุกเดือน

2.50

มากกว่า 50 % ของทังหมด

1.50

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 % ของ
ทังหมด

0.75

ไม่ดาเนินการ

0.00

มีความพร้อม

0.50

ไม่มี

0.00

มี

1.00

ไม่มี

0.00

รวม

4.00

0.00

หมายเหตุ
1) ประเมินทุกหน่วย
2) ข้อ 1.2.1 พิจารณาจากเดือนที่ดาเนินการ ให้นับตังแต่เดือนที่ เกณฑ์ประกาศใช้จนถึงเดือนสุดท้าย ก่อนรับการประเมิน
เช่น เกณฑ์ประกาศ เดือนมกราคม ออกตรวจเดือน เมษายน
ดังนัน ครบทุกเดือน = 4 เดือน
มากกว่า 50 % = มากกว่า 2 เดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 % = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน
3) การประเมินตามข้อ 1.2.1 ผู้ประเมิน ประเมินตามเอกสารทีห่ น่วยดาเนินการจัดทาเอกสารตามแบบฟอร์ม1.2.1
การจัดกิจกรรมของความสุข 8 ประการ
1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทังกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจติ ใจที่ดีพร้อมที่จะรับมือกับ
ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
2. Happy Heart (นาใจงาม) มีนาใจเอืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้
3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอือเฟือ้ ต่อชุมชนที่ตนทางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยูท่ ี่ดี
ภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพืนฐานที่ดี ทาให้ผู้อยูอ่ าศัย มีความรัก ความ ปรองดอง สามัคคีกนั ต่อกัน พร้อมร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวติ การ
เป็นอยูท่ ี่ดีขนึ
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จกั ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดาเนินชีวติ เพราะเชื่อว่าการที่คนทางานหากไม่รู้จกั สรรหาการผ่อนคลายให้กบั ตนเอง จะทาให้ร่างกาย
และจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทางาน
5. Happy Brain (หาความรู)้ มีการศึกษาหาความรู้พฒ
ั นาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นาไปสู่การเป็นมืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าในการทางานเพราะ
เชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิม่ พูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยูส่ ม่าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
7. Happy Money (ปลอดหนี) มีเงิน รู้จกั เก็บรู้จกั ใช้ ไม่เป็นหนี ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จกั ใช้ วิธเี งิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้จา่ ยแต่เท่าที่จาเป็นยึดหลักคาสอน
การดาเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุน่ และมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพือ่ นาไปเป็นหลักการใช้ชีวติ ให้รู้จกั ความรักความเชื่อมั่น และความศรัทธา
ในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพือ่ น รักในสิ่งที่พอเพียง

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพเครื่องจักรกลและการทดสอบวัสดุ
ข้อที่
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คะแนนประเมิน

2.1 โรงซ่อมเรื่องจักรกล/คุณภาพของเครื่องจักรกล [2.00 คะแนน ]
ภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล
2.1.1 โรงซ่อมเครื่องจักรกล สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
คราบนามัน มีการกาหนดแบ่งเขตพืนที่ มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน
2.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์จักรกล มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ มี
ป้ายบอกชื่อชัดเจน รวมทังมีการทาความสะอาดบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้

ดี

0.25

พอใช้

0.10

ปรับปรุง

0.00

ดี

0.25

พอใช้

0.10

ปรับปรุง

0.00

ประสิทธิภาพเครื่องจักรกล
2.1.3 ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรที่ได้รับ
การซ่อมปรับปรุงสภาพประจาปีงบประมาณ
2560
2.1.4 ความถูกต้องด้านเอกสาร การปรับแก้แบบสารวจ
ประวัติตามแบบฟอร์ม (สคก. 4-3 และ สคก. 7-1
ทุกคัน)

ทดสอบการทางานของเครื่องจักร
ทางานสมบูรณ์

ทางานไม่สมบูรณ์
0.00
การปรับแก้แบบฟอร์ม สคก. 4-3 และ สคก. 7-1
(สภาพ " B " เท่านัน)
ดาเนินการทัง 2 แบบฟอร์ม
0.50
ดาเนินการแบบฟอร์มเดียว
หรือไม่ดาเนินการ

รวม

1.00

0.00
2.00

0.00

หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
2) เครื่องจักรทางานสมบูรณ์ หมายถึง เครื่องจักรขับเคลื่อนได้ อุปกรณ์สามารถทางานได้ทกุ ระบบ รวมถึงมีอุปกรณ์ควบด้านความปลอดภัยครบ
3) ความถูกต้องด้านเอกสาร หมายถึง การปรับแก้แบบฟอร์มสารวจประวัติ (สคก.4-3) และ แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การประเมิน
สภาพเครื่องจักร (สคก.7-1) ของเครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมปรับปรุงสภาพ
4) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลของหน่วยงาน ดูจากระดับความสาเร็จของประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรตามตัวชีวัด
ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร = จานวนการใช้งานของเครื่องจักรเป็นชั่วโมง X 100
จานวนประมาณการใช้งานของเครื่องจักรเป็นชั่วโมง
เกณฑ์การประเมินทดสอบเครือ่ งจักร ข้อ 2.1.3
คะแนน 1.0 : เครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมปรับปรุงสภาพทุกคัน เครื่องยนต์สตาร์ทติด เครื่องจักรสมบูรณ์ทางานได้ทกุ ระบบ
คะแนน 0 : เครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมปรับปรุงสภาพคันใดคันหนึ่ง เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด เครื่องจักรไม่สมบูรณ์ทางานไม่ได้
เกณฑ์การประเมินปรับแก้แบบฟอร์ม ข้อ 2.1.4
คะแนน 0.5 คะแนน : ดาเนินการปรับแก้แบบฟอร์ม สคก.4-3 และ สคก. 7-1 เครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมปรับปรุงสภาพทุกคัน
คะแนน 0 คะแนน : ดาเนินการปรับแก้แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง (สคก.4-3, สคก. 7-1) หรือไม่ดาเนินการปรับแก้แบบฟอร์ม

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพเครื่องจักรกลและการทดสอบวัสดุ
ข้อที่

คะแนนทีใ่ ช้
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

2.2 คุณภาพของงานทดสอบวัสดุ (QCS) [3.00 คะแนน]
อาคารทดสอบ/เครื่องมือทดสอบ
อาคาร/ภายในและภายนอกห้องทดสอบ
2.2.1 ภายนอก : บริเวณโดยรอบอาคารทดสอบ มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานวาง กระจัดกระจาย
ภายใน : พืนที่ต้องสะดวกในการใช้งาน ไม่รกรุงรัง พืนห้องไม่มี
เศษวัสดุตกค้าง
เครือ่ งมือทดสอบ
2.2.2 มีการจัดวางเครื่องมือทดสอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
หมวดหมู่ /ติดป้ายแสดงเครื่องมือแต่ละชนิดให้ทราบและ
วิธกี ารใช้แสดงที่จุดติดตังชัดเจน
2.2.3 เครื่องมือทดสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยมีความสะอาด และ
มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีผลการสอบเทียบที่เป็นปัจจุบนั /
มีการจัดแฟ้มและการจัดวางแบบฟอร์มการทดสอบที่เป็น
ระเบียบพร้อมใช้งาน
2.2.4 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเครื่องมือแต่ละชนิด โดยติดชื่อ
ผู้ดูแลชัดเจน พร้อมทังมีวธิ กี ารทดสอบแสดงไว้ที่จุดติดตัง
เครื่องมือทุกชุด
2.2.5 การจัดทาบัญชีครุภณ
ั ฑ์ทดสอบที่อยู่ในการครอบครอง

วัสดุทดสอบ
2.2.6 มีสถานที่การกองเก็บวัสดุที่จะทาการทดสอบหรือรอทดสอบเป็น
สัดส่วน โดยแยกระหว่างวัสดุที่ต้องใช้งานเท่าที่จาเป็น และขจัด
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่จาเป็นทิงไป
2.2.7 การติดประกาศแสดงอัตราค่าธรรมเนียม/ระยะเวลาการ
ให้บริการทดสอบ รวมถึงการติดประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์
มาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
2.2.8 มีการควบคุม (เลขทะเบียนทดสอบ) เมื่อรับ - ส่งวัสดุ และมีการ
จ่ายงานกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ หรือมีการควบคุม
ระยะเวลาการทดสอบให้แล้วเสร็จตามข้อกาหนด

ดีมาก

0.15

ดี

0.10

พอใช้

0.05

ปรับปรุง

0.00

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ครบ
ไม่ครบ
ไม่ดาเนินการ
ครบทุกชิน
ไม่ครบ
ไม่ดาเนินการ

0.15
0.10
0.05
0.00
0.15
0.10
0.05
0.00
0.15
0.10
0.00
0.15
0.10
0.00

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มีครบ
ไม่ครบ
ไม่มี
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

0.15
0.10
0.05
0.00
0.15
0.10
-0.15
0.15
0.10
0.05
0.00

คะแนนประเมิน
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การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
2.2.9 การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ (ตรวจสอบจาก
รายงานผลการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมต่อกรม สอดคล้องกับ
สาเนาใบเสร็จชาระค่าธรรมเนียม)
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และ ความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
2.2.10 ความพร้อมของบุคลากรในการทดสอบ ต้องมีทกั ษะ/ความรู/้
ความเข้าใจ (ได้แก่ เข้าใจด้านวิศวกรรม การใช้เครื่องมือ การ
บารุงรักษา และการสอบเทียบเครื่องมือ)
2.2.11 มีกล่องรับความคิดเห็น และมีข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ตามที่กรมกาหนด)

มีครบ
มีครบแต่ไม่ถูกต้อง
มีไม่ครบ

0.15
0.10
0.00

มีความพร้อม
พอใช้
ไม่มี
มีครบทัง 2 อย่าง
มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่มีทัง 2 อย่าง

0.15
0.10
0.00
0.15
0.10
0.00

ตรวจสอบคุณภาพทางในสนาม (QCS)
การควบคุมผลผลิตชันผิวทางลาดยาง ,คอนกรีต (จากสายทางที่ดาเนินการในปี 2561 จานวน 1 สายทางต่อหน่วย)
2.2.12 ตรวจวัดผิวทาง ว่ามีความกว้าง ความหนาผิวทาง เป็นไปตามที่
ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.20
แบบกาหนดหรือ ไม่อย่างน้อง 3 จุดต่อสายทาง
ผ่าน 2 จุด
0.10
ผ่าน 1 จุด
0.05
ไม่ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.00
2.2.13 การตรวจสอบป้ายจราจร พิจารณาการรับรองแผ่นป้ายจราจร /
ถูกต้อง
0.25
รูปแบบป้าย มิติ เครื่องหมาย /การติดตัง ว่าถูกต้องตาม
ถูกต้องบางส่วน
0.10
มาตรฐานหรือไม่
ไม่ถูกต้อง
0.00
2.2.14 ตรวจวัดเส้นจราจร มีค่าการสะท้อนแสงผ่านเกณฑ์ (สีขาว >
ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.25
200 mcd/lx/m2, สีเหลือง > 130 mcd/lx/m2) / มีความ
ผ่านเกณฑ์ > 80%
0.15
หนาเฉลี่ยไม่น่อยกว่า 3 มม.±0.2 มม.
ผ่านเกณฑ์< 80%
0.05
ไม่ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.00
2.2.15 ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของผิวทาง โดยดู รอยร้าวของ
ไม่พบความเสียหาย
0.20
ถนน /การหลุดร่อนของวัสดุผิวทาง /การทรุดตัวหรือการเกิด
มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
0.10
คลื่นของผิวทาง /การเยิมหรือเกิดลื่นไถลบนผิวทาง หรือ มีรอย
ปะซ่อมบนผิวทาง หรือไม่
พบความเสียหาย 2 อย่าง
0.00
การประกันคุณภาพงาน (หลัง 1ปี) (จากสายทางที่ผ่านการสุ่มตรวจโดย สวว.ไปแล้วในปี 2560 จานวน 1 ทางทางต่อหน่วย)
2.2.16 ตรวจวัดการสะท้อนแสงของเส้นจราจร มีค่าการสะท้อนแสง
ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.25
ผ่านเกณฑ์ (สีขาว > 100 mcd/lx/m2, สีเหลือง > 65
ผ่านเกณฑ์บางจุด
0.15
mcd/lx/m2)
ไม่ผ่านเกณฑ์ทังหมด
0.00
2.2.17 ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของผิวทาง โดยดู รอยร้าวของ
ไม่พบความเสียหาย
0.20
ถนน /การหลุดร่อนของวัสดุผิวทาง /การทรุดตัวหรือการเกิด
มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
0.10
คลื่นของผิวทาง /การเยิมหรือเกิดลื่นไถลบนผิวทาง หรือ มีรอย
ปะซ่อมบนผิวทาง หรือไม่
พบความเสียหาย 2 อย่าง
0.00

รวม
หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

3.00

คะแนนประเมิน

มิติที่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
คะแนนที่ใช้
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

คะแนนประเมิน

3.1 คุณภาพของการจัดทาแผนงานและโครงการ [4.00 คะแนน]
3.1.1 การเตรียมความพร้อมของการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี 2562 (การจัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
Check List แบบฟอร์ม QA ผง. ท1-4 และ
QA ผง. ส1)

จัดทาเอกสารครบถ้วน และมีความ
เข้าใจในการจัดทาข้อมูล
จัดทาเอกสารมากกว่า 50% และมี
ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูล

** ตรวจสอบทุกโครงการทีข่ อรับงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2562

จัดทาเอกสารครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
อธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้
อย่างชัดเจน

[ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูล พิจารณาจากรายละเอียด
ของข้อมูลทีจ่ ัดทา และความเข้าใจของผูจ้ ัดทาโดยวิธกี าร
สอบถาม]

จัดทาเอกสารมากกว่า 50% แต่ไม่
สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน
จัดทาเอกสารน้อยกว่าหรือเท่ากับ
50%
ไม่ดาเนินการ

รวมคะแนนประเมินภาคสนาม QA ด้านแผนงาน
หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
2) คะแนนของสานักงานทางหลวงชนบท เท่ากับ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด
คะแนน สทช. = ผลรวมคะแนนของแขวงทางหลวงชนบท / จานวนแขวง

ปัญหาอุปสรรค/สิง่ ที่ควรต้องปรับปรุง

4.00
3.00
2.00

1.00
0.00
-2.00

4.00

0.00

มิติที่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
ข้อที่

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

คะแนนที่ใช้
ประเมิน

คะแนนประเมิน

3.2 คุณภาพและประสิทธิภาพของการสารวจและออกแบบ [3.00 คะแนน]
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง/สะพาน
3.2.1 ความถูกต้องและครบถ้วนของหมุดอ้างอิง
การสารวจ เช่น หมุดอ้างอิงแนวสายทาง
(RP) หมุดอ้างอิงค่าระดับ (BM)
3.2.2 ความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและ
รายการคานวณปริมาณงานกับสภาพพืนที่

ถูกต้องและครบถ้วน
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง
สอดคล้อง
คลาดเคลือ่ น 1 ประเด็น
คลาดเคลือ่ น 2 ประเด็น
คลาดเคลือ่ นมากกว่า 2 ประเด็น
คลาดเคลือ่ นจนไม่สามารถก่อสร้างได้

รวมคะแนนประเมินเฉลีย่ ภาคสนาม QA ด้านสารวจและออกแบบ

1.00
0.50
0.00
2.00
1.60
1.20
0.80
0.00
3.00

หมายเหตุ
1)
2)

ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
ข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ประเมินเฉพาะโครงการทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง/สะพาน ตามแผนงานของกรมทีไ่ ด้
งบประมาณก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะส่วนภูมิภาคตรวจติดตามสานักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดในไตรมาสที่ 2
จานวน 1 โครงการ/หน่วย และไตรมาสที่ 4 จานวน 1 โครงการ/หน่วย สาหรับคณะส่วนกลางตรวจติดตามสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 และแขวงทาง
หลวงชนบท ในไตรมาสที่ 3 จานวน 1 โครงการ/หน่วย ** หากหน่วยใดไม่มีงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง/สะพาน ให้ดาเนินการสุ่มติดตาม งานบารุง
พิเศษแทน (ข้อ 3.2.3-4) **

3)

เกณฑ์การประเมินข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี
3.2.1 ความถูกต้องและครบถ้วนของหมุดอ้างอิง การสารวจ
ถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง ค่าหมุดระดับอ้างอิงและตาแหน่งของหมุดระดับอ้างอิง เช่น หมุดอ้างอิงแนวสายทาง (RP) หมุดอ้างอิงค่าระดับ
(BM) สอดคล้องกับแบบก่อสร้าง และมีความครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบก่อสร้าง
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน หมายถึง ค่าหมุดระดับอ้างอิงและตาแหน่งของหมุดระดับอ้างอิง เช่น หมุดอ้างอิงแนวสายทาง (RP) หมุดอ้างอิงค่าระดับ
(BM) สอดคล้องกับแบบก่อสร้าง แต่ชารุดสูญหายเนือ่ งจากตาแหน่งการทาหมุดอ้างอิงไม่เหมาะสม ในกรณีที่
สูญหายเนือ่ งจากการทาหมุดอ้างอิงในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมอนุโลมให้คะแนนเต็ม
ไม่ถูกต้อง
หมายถึง ค่าหมุดระดับอ้างอิงและตาแหน่งของหมุดระดับอ้างอิงไม่สอดคล้องกับแบบก่อสร้าง
3.2.2 ความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและรายการคานวณปริมาณงานกับสภาพพืนที่
สอดคล้อง
หมายถึง แบบก่อสร้างมีความสอดคล้องกับสภาพพืนทีแ่ ละสามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้
คลาดเคลือ่ น 1 ประเด็น
หมายถึง แบบก่อสร้างมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนที่ 1 ประเด็น แต่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้ เช่นขาด
รายละเอียดทางเชือ่ ม ขนาดและตาแหน่งของท่อระบายเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่ ตาแหน่งและ
รายละเอียดภูมิประเทศบริเวณข้างทางไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่ เป็นต้น
คลาดเคลือ่ น 2 ประเด็น
หมายถึง แบบก่อสร้างมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนที่ 2 ประเด็น แต่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้ เช่นขาด
รายละเอียดทางเชือ่ ม ขนาดและตาแหน่งของท่อระบายเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่ ตาแหน่งและ
รายละเอียดภูมิประเทศบริเวณข้างทางไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่ เป็นต้น
คลาดเคลือ่ นมากกว่า 2 ประเด็น หมายถึง แบบก่อสร้างมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนทีม่ ากกว่า 2 ประเด็น แต่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้
เช่น ขาดรายละเอียดทางเชือ่ ม ขนาดและตาแหน่งของท่อระบายเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่
ตาแหน่งและรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณข้างทางไม่สอดคล้องกับสภาพพืนที่ เป็นต้น
คลาดเคลือ่ นจนไม่สามารถก่อสร้างได้ หมายถึง แบบก่อสร้างมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนทีจ่ นไม่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้ เช่น
Cross Section ของงานถนนในพืนทีภ่ ูเขาทีอ่ ยูเ่ ขตอุทยานต้องตัดเขา ด้าน Back Slope
ค่อนข้างมาก แนวถนนตกไหล่เขา หรืออยูใ่ นคลอง เป็นต้น

มิติที่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
ข้อที่

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

คะแนนที่ใช้
ประเมิน

คะแนนประเมิน

3.2 คุณภาพและประสิทธิภาพของการสารวจและออกแบบ [3.00 คะแนน]
กิจกรรมบารุงพิเศษงานทาง (ใช้ประเมินในกรณีที่ หน่วยใดไม่มีกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง/สะพาน)
3.2.3 ความถูกต้องของการสารวจสภาพความ
เสียหาย
3.2.4 ความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและ
รายการปริมาณงานกับสภาพพืนที่

ถูกต้องและครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง
สอดคล้อง
คลาดเคลือ่ น 1 ประเด็น
คลาดเคลือ่ น 2 ประเด็น
คลาดเคลือ่ นมากกว่า 2 ประเด็น
คลาดเคลือ่ นจนไม่สามารถก่อสร้างได้

รวมคะแนนประเมินเฉลีย่ ภาคสนาม QA ด้านสารวจและออกแบบ

1.00
0.00
2.00
1.60
1.20
0.80
0.00
3.00

หมายเหตุ
1)
2)

3)

ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
ใช้สาหรับประเมินข้อ 3.2.3 และ 3.2.4 ใช้สาหรับประเมิน หน่วยทีไ่ ม่มีกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง/สะพาน ตามแผนงานของกรมทีไ่ ด้งบประมาณก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะส่วนภูมิภาคตรวจติดตามสานักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดใน
ไตรมาสที่ 2 จานวน 1 โครงการ/หน่วย และไตรมาสที่ 4 จานวน 1 โครงการ/หน่วย สาหรับคณะส่วนกลางตรวจติดตามสานักงานทางหลวงชนบท
ที่ 1-18 และแขวงทางหลวงชนบท ในไตรมาสที่ 3 จานวน 1 โครงการ/หน่วย
เกณฑ์การประเมินข้อ 3.2.3 และ 3.2.4 มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี
3.2.1 ความถูกต้องของการสารวจสภาพความเสียหายดังนี
ถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง ปริมาณความเสียหาย เช่น Deep Patch สอดคล้องกับสภาพพืนทีจ่ ริง
ไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปริมาณความเสียหาย เช่น Deep Patch ไม่สอดคล้องกับสภาพพืนทีจ่ ริง
3.2.2 ความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและรายการปริมาณงานกับสภาพพืนที่
สอดคล้อง หมายถึง แบบก่อสร้างและรายการปริมาณงานมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพืนที่ สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้ เช่น
ความกว้างผิวจราจรเดิม การยกโค้งและขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง (Widening) ในแบบก่อสร้างมีความ
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าถนนเดิมปริมาณงานผิวจราจรรวมการขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง (Widening) เป็นต้น
คลาดเคลือ่ น 1 ประเด็น หมายถึง แบบก่อสร้างและรายการปริมาณงานมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนที่ 1 ประเด็น แต่สามารถนาไปใช้
ก่อสร้างได้ เช่น ความกว้างผิวจราจรเดิม ปริมาณงานผิวจราจรรวมการขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณ
ทางโค้ง (Widening) การยกโค้งและขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง (Widening) ในแบบ
ก่อสร้างมีความปลอดภัยน้อยกว่าถนนเดิม เป็นต้น
คลาดเคลือ่ น 2 ประเด็น หมายถึง แบบก่อสร้างและรายการปริมาณงานมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนที่ 2 ประเด็น แต่สามารถนาไปใช้
ก่อสร้างได้ เช่น ความกว้างผิวจราจรเดิม ปริมาณงานผิวจราจรรวมการขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง
(Widening) การยกโค้งและขยายความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง (Widening) ในแบบก่อสร้างมีความปลอดภัยน้อยกว่าถนนเดิม เป็นต้น
คลาดเคลือ่ นมากกว่า 2 ประเด็น หมายถึง แบบก่อสร้างและรายการปริมาณงานมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนทีม่ ากกว่า 2 ประเด็น
แต่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้ ความกว้างผิวจราจรเดิม ปริมาณงานผิวจราจรรวมการขยาย
ความกว้างผิวจราจรบริเวณทางโค้ง (Widening) การยกโค้งและขยายความกว้างผิวจราจร
บริเวณทางโค้ง (Widening) ในแบบก่อสร้างมีความปลอดภัยน้อยกว่าถนนเดิม เป็นต้น
คลาดเคลือ่ นจนไม่สามารถก่อสร้างได้ หมายถึง แบบก่อสร้างมีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพพืนทีจ่ ริง จนไม่สามารถนาไปใช้ก่อสร้างได้

ปัญหาอุปสรรค/สิง่ ที่ควรต้องปรับปรุง

มิติที่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

3.3 คุณภาพของงานก่อสร้างทาง [6.00 คะแนน ]
3.3.1 การติดตังป้ายและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
ระหว่างการก่อสร้าง

ดาเนินการครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน
ดาเนินการแต่ไม่ครบถ้วน
ไม่ดาเนินการ
3.3.2 ผลการก่อสร้างตามรูปแบบ (มิต)ิ
ถูกต้องจานวน 3 จุด
(สุม่ ตรวจสอบ 3 จุด)
ถูกต้องจานวน 2 จุด
ความกว้าง
ถูกต้องจานวน 1 จุด
ร ระบุงานทีต่ รวจสอบ
ไม่ถูกต้องทัง 3 จุด
ถูกต้องจานวน 3 จุด
ถูกต้องจานวน 2 จุด
ความหนา
ถูกต้องจานวน 1 จุด
ไม่ถูกต้องทัง 3 จุด
3.3.3 การบารุงรักษาเส้นทางลาเลียงวัสดุ
ไม่เสียหาย/เสียหายแต่มีการซ่อมบารุง
เสียหายและไม่ดาเนินการซ่อมบารุง
3.3.4 ความเสียหายระหว่างคาประกันสัญญา
ไม่พบความเสียหาย
เสียหายแต่มีการซ่อมบารุง
เสียหายและไม่ดาเนินการซ่อมบารุง
รวมคะแนนประเมินภาคสนาม QA ด้านก่อสร้างทาง

คะแนนที่ใช้
ประเมิน
อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง
2.00
1.00
0.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.00
0.00

6.00

คะแนนประเมิน

โครงการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ
อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.50
1.00
0.50
0.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.00
1.50
0.00
6.00

หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
2) ข้อ 3.3 ประเมินเฉพาะ โครงการทีด่ าเนินการโดยส่วนภูมิภาคเท่านัน อย่างน้อย 1 โครงการ/หน่วย (เลือกประเมิน โครงการยกระดับทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง หรือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือ
กิจกรรมบารุงพิเศษ)
3) ข้อ 3.3.1 รูปแบบการติดตังเครื่องหมายจราจรเพือ่ ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ รมกาหนด สาหรับงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภท (เฉพาะ 2 ช่องจราจร)
4) ในการประเมินถ้ามีการสุม่ ตรวจมากกว่า 1 โครงการ/หน่วย
5) อาจสุม่ ตรวจสายทางเดียวกับการตรวจคุณภาพทางในสนาม (QCS) ตามข้อ 2.2
คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนแต่ละโครงการทีท่ าการตรวจ / จานวนโครงการทีท่ าการตรวจ
- โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง หมายถึง โครงการทีเ่ ริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561
- โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ หมายถึง โครงทีอ่ ยูร่ ะหว่างคาประกันสัญญาทีเ่ ริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง

มิตทิ ี่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

3.4 คุณภาพของงานก่อสร้างสะพาน [6.00 คะแนน ]
3.4.1 ความก้าวหน้าตามแผนงาน

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

คะแนนทีใ่ ช้
ประเมิน

เป็นไปตามแผนงานหรือสูงกว่าแผนงาน
ต่ากว่าแผนงานในช่วงร้อยละ 0 – 10
ต่ากว่าแผนงานเกินร้อยละ 10
ความมั่นคงแข็งแรง
ไม่พบความเสียหาย
พบรอยแตกร้าวหรือ เล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง
เสียหาย
มาก ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง
ความถูกต้องตามแบบ
ถูกต้องตามแบบทุกประการ
คลาดเคลื่อนจาก
เล็กน้อย
แบบ
มาก
คุณภาพของงานก่อสร้าง
ไม่มีความบกพร่อง
มีความ
เล็กน้อย
บกพร่อง
มาก
ผลกระทบต่อประชาชน
ไม่ส่งผลกระทบ
ระหว่างการก่อสร้าง
ส่งผล
เล็กน้อย
กระทบ
มาก
ความปลอดภัยระหว่าง
ไม่มีจุดเสี่ยงอัตราย
ก่อสร้าง
มีจุดเสี่ยง
เล็กน้อย
อัตราย
หลายแห่ง
รวมคะแนนประเมินภาคสนาม QA ด้านก่อสร้างสะพาน
ความก้าวหน้า
ตามแผนงาน

หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะสานักงานทางหลวงชนบท
2) สุ่มตรวจภาคสนามจานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนโครงการแต่ละ สทช.
6) ในการประเมินถ้ามีการสุ่มตรวจมากกว่า 1 โครงการ/หน่วย
คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนแต่ละโครงการที่ทาการตรวจ / จานวนโครงการที่ทาการตรวจ

ปัญหาอุปสรรค/สิ่งทีค่ วรต้องปรับปรุง

1.00
0.50
0.00
1.00
0.50
0.00
1.00
0.50
0.00
1.00
0.50
0.00
1.00
0.50
0.00
1.00
0.50
0.00
6.00

คะแนนประเมิน

3. การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท

3.5.2 ทางสวยงาม (Scenic) : [1.00 คะแนน]
ข้อสังเกต

1.50
1.00
-0.50
-1.50
1.00
0.50
0.00
-1.00
5.00

1. การตัดหญ้า
ดาเนินการ
ดาเนินการบางส่วน (มากกว่า 50 %)
ดาเนินการบางส่วน (น้อยกว่า 50 %)
ไม่ดาเนินการ
2. ป้ายผิดกฏหมาย
A ไม่มีป้ายผิดกฎหมายในสายทาง
D มีป้ายผิดกฎหมายในสายทาง
3. กองขยะหรือกองวัสดุ
A ไม่มีกองขยะ/กองวัสดุในสายทาง
D มีกองขยะ/กองวัสดุในสายทาง
คะแนนรวม Scenic แต่ละสายทาง
คะแนนด้าน Scenic
คะแนนด้าน Service+Service
A
B
C
D

หมายเหตุ
1)
2)

2.50
0.00
-2.50

ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.
การประเมินข้อ 3.5.1 และ 3.5.2 ให้ประเมินอย่างน้อย 4 สายทาง/หน่วย โดยไม่ซากับการประเมินในปีทผี่ ่านมา

0.50
0.25
0.00
-0.50
0.25
-0.25
0.25
-0.25
1.00

กก. .....

คะแนนประเมิน
กก. .....

3.5 คุณภาพของงานบารุงรักษาและอานวยความปลอดภัย : คุณภาพของงานบารุงรักษา [6.00 คะแนน]
3.5.1 ทางสบาย (Service) : [5.00 คะแนน]
1. หลุมบ่อ
A ไม่มีหลุมบ่อ
ข้อสังเกต
C มีหลุมบ่อ (ปะซ่อมหรือขุดซ่อมบางส่วน)
D มีหลุมบ่อ (ไม่มีการปะซ่อมหรือขุดซ่อม)
2. การปะซ่อมถนน/ขุดซ่อม
A ครบถ้วนและถูกวิธี
B ครบถ้วน/แต่ไม่ถูกวิธี
C ดาเนินการบางส่วน (มากกว่า 50 %)
D ดาเนินการบางส่วน (น้อยกว่า 50 %) หรือ ไม่ดาเนินการ
3. การตีเส้นหลังซ่อม
A ครบถ้วน
B ดาเนินการบางส่วน (มากกว่า 50 %)
C ดาเนินการบางส่วน (น้อยกว่า 50% )
D ไม่ดาเนินการ
คะแนนรวม Service แต่ละสายทาง
คะแนนด้าน Service

คะแนนที่
ใช้ประเมิน

กก. .....

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

กก. .....

ข้อที่

ข้อสังเกต

1. สภาพของป้ายแนะนาต่างๆ และหลัก กม.
A อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

0.75

C ชารุดเสียหาย (น้อยกว่า 50%)

0.50

D ชารุดเสียหาย (มากกว่า 50%)

-0.75

คะแนนประเมิน

2. ความครบถ้วนของป้ายแนะนาต่างๆ และหลัก กม.
A ครบถ้วน เหมาะสม สามารถแนะนาผู้ใช้ทางอย่างต่อเนือ่ ง

1.00

C ไม่ครบถ้วน / ไม่สามารถแนะนาผู้ใช้ทางได้

0.00

D ไม่ดาเนินการ

-1.00
คะแนนรวม Sure แต่ละสายทาง

1.75

คะแนนด้าน Sure
3.5.4 ทางปลอดภัย (Safe) : [4.25 คะแนน]
ข้อสังเกต

1. ความครบถ้วนของป้ายบังคับ(ป้ายจากัดความเร็ว,ป้ายหยุด) ตามรูปแบบพืน้ ฐานบริเวณทางโค้งและทางแยก และในเขตชุมชน
A รูปแบบครบถ้วน และถูกต้อง

1.00

C รูปแบบไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง

0.00

D ไม่ดาเนินการ

-1.00

2. ความครบถ้วนของป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร ตามรูปแบบพืน้ ฐานบริเวณทางโค้งและทางแยก และในเขตชุมชน
A รูปแบบครบถ้วน และถูกต้อง

1.00

C รูปแบบไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง

0.00

D ไม่ดาเนินการ

-1.00

3. สภาพป้ายและเครื่องหมายจราจร (ตลอดทังสายทาง)
0.75

A อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
C ชารุดเสียหาย (น้อยกว่า 50 %)

0.50

D ชารุดเสียหาย (มากกว่า 50 %)

-1.00

4. ตัดหญ้า/ต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง (ตลอดทังสายทาง)
4.1 ตัดหญ้า (ตลอดทังสายทาง)
A ดาเนินการครบถ้วน

0.50

B ดาเนินการ (มากกว่า 50 %)

0.25

C ดาเนินการ (น้อยกว่า 50 %)

0.00

D ไม่ดาเนินการ

-0.50

4.2 ตัดหญ้า/ต้นไม้ ให้มีระยะการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางโค้งไม่น้อยกว่า 65 เมตร สูงไม่เกิน 0.8 เมตร
0.50
A ดาเนินการครบถ้วนทุกแห่ง
C ดาเนินการ (มากกว่า 50 %)

0.25

D ดาเนินการ (น้อยกว่า 50 %)

0.00

4.3 ตัดหญ้า/ต้นไม้ ทีอ่ ยู่ในสามเหลี่ยมการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางแยก โดยมีด้านประกอบมุมฉากไม่น้อยกว่า 45 เมตร สูงไม่เกิน 0.8 เมตร
A ดาเนินการครบถ้วนทุกแห่ง/ดาเนินการไม่ได้แต่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร

0.50

B ดาเนินการ (มากกว่า 50 %)

0.25

C ดาเนินการ (น้อยกว่า 50 %)

0.00

D ไม่ดาเนินการ

-0.50
คะแนนรวม Safe แต่ละสายทาง
คะแนนด้าน Safe

คะแนนรวมทังหมด (Sure + Safe)
หมายเหตุ
1)
ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.
2)
การประเมินข้อ 3.5.3 และ 3.5.4 ให้ประเมินอย่างน้อย 4 สายทาง/หน่วย โดยไม่ซากับการประเมินในปีทผี่ ่านมา

4.25

4. ………………

3.5.3 ทางไม่หลง (Sure) : [1.75 คะแนน]

คะแนนทีใ่ ช้
ประเมิน

3. ………………

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

2. ………………

ข้อที่

3.5 คุณภาพของงานบารุงรักษาและอานวยความปลอดภัย : คุณภาพของงานอานวยความปลอดภัยงานทาง [6.00 คะแนน]

1. ………………

3. การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท

มิตทิ ี่ 3 การประกันคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท
คะแนนที่ใช้
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

คะแนนประเมิน

3.6 คุณภาพการกากับและบังคับใช้กฏหมาย [7.00 คะแนน ]
ตรวจสายทาง
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

การติดป้ายประชาสัมพันธ์การกากับและบังคับใช้กฎหมายในสายทาง
ที่คัดเลือกในจานวนที่เหมาะสม แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 2 ป้ายต่อสายทาง
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้สานักต้นสังกัดทราบ
มีจานวนผู้กระทาความผิดถูกต้องตามที่รายงานหรือไม่
(ตามแบบฟอร์ม QA 6-03)
มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายครบทุกรายตามที่รายงานหรือไม่

จานวนผู้กระทาความผิดลดลงจากการรายงานครังแรกหรือไม่

รวมคะแนนประเมินภาคสนาม QA ด้านกากับและบังคับใช้กฏหมาย

ครบถ้วน

1.00

ไม่ครบถ้วน

0.50

ไม่ดาเนินการ

0.00

ถูกต้อง

2.00

ไม่ถกู ต้อง

0.00

ครบถ้วน

2.00

ไม่ครบถ้วน

0.00

ลดลงตังแต่ 50% ขึนไป

2.00

ลดลงต่ากว่า 50%

1.00

ไม่ลดลง

0.00
7.00

0.00

หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.
การประเมินผล
1)
การติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อ 3.6.1
ให้พิจารณาจากสถานที่ที่มกี ารติดตังป้ายในสายทางที่คัดเลือกว่ามีการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ต่ากว่า 2 ป้าย/สายทาง หรือไม่
2)
มีจานวนผู้กระทาความผิดถูกต้องตามที่รายงานหรือไม่ ข้อ 3.6.2
พิจารณาจากแบบฟอร์ม QA 6-03 ที่ ขทช./บทช. ส่งรายงานไปยังสานักต้นสังกัดเดือนล่าสุด เปรียบเทียบกับสภาพของสายทางจริง โดยให้คณะอนุกรรมการฯ สุ่มตรวจสอบอย่าง
น้อย 5 จุด ว่าข้อมูลที่ ขทช./บทช. รายงานตาม QA 6-03 เดือนล่าสุด ตรงกับที่ปรากฏในสายทางหรือไม่
* ทังนี ในกรณีพบการกระทาความผิดที่เกิดขึนในสายทางนอกเหนือจากที่มกี ารรายงานใน QA 6-03 เดือนล่าสุด หาก ขทช/บทช. ชีแจงว่าเป็นความผิดที่เกิดขึนใหม่
หลังจากที่ ขทช./บทช. ส่งรายงาน QA 6-03 ให้สานักต้นสังกัดไปก่อนแล้ว และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทา
ผิดที่เกิดขึนใหม่จริง เช่น การติดป้ายโฆษณาขนาดเล็กที่อาจติดตังไม่นาน การทิงขยะที่มปี ริมาณเล็กน้อย ไม่ให้นาความผิดที่พบดังกล่าวมาทาการประเมิน แต่ให้
คาแนะนาแก่ ขทช./บทช. ให้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
3)
มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝา่ ฝืนกฎหมายครบทุกรายตามที่รายงานหรือไม่ ตามข้อ 3.6.3
พิจารณาจาก QA 6-03 ที่ ขทช./บทช. ส่งรายงานไปยังสานักต้นสังกัดเดือนล่าสุด หากมีการบังคับใช้กฎหมาย ขทช./บทช. ต้องกรอกข้อมูลการดาเนินการ เช่น ตักเตือน รือถอน
ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก ออกคาสั่งทางปกครองให้รอถอน
ื
แจ้งความดาเนินคดี หรือดาเนินการอื่นใดในช่องหมายเหตุ หากไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายรายใดราย
หนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินว่า “ไม่ครบ” หากมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายครบทุกราย ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากหลักฐานการดาเนินการของ
ขทช./บทช. เช่น หนังสือเตือน ภาพการรือถอนป้ายโฆษณาขนาดเล็ก หนังสือแจ้งคาสั่งทางปกครองให้รอถอน
ื
หลักฐานการดาเนินคดี โดยสุ่มตรวจสอบอย่างน้อย 5 ความผิด ว่า
ข้อมูลที่ ขทช./บทช. รายงานตาม QA 6-03 ที่วา่ มีการบังคับใช้กฎหมายนัน ตรงกับหลักฐานที่ปรากฏหรือไม่ หากมีขอ้ มูลรายการใดรายการหนึ่งไม่ถกู ต้องให้คณะอนุกรรมการฯ
ประเมินว่า “ไม่ครบ”
* ทังนี กรณีที่ ขทช./บทช. รายงานว่าไม่พบการกระทาผิด ตังแต่เริม่ ต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน และผลการประเมินในหัวข้อ “จานวนผู้กระทาความผิดถูกต้องตามที่
รายงานหรือไม่” พบว่าเป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินโดยให้คะแนนเต็ม แต่หากผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าวไม่ถกู ต้อง ให้ประเมินโดยให้
0 คะแนน
4)

จานวนผู้กระทาความผิดลดลงจากการรายงานครังแรกหรือไม่ ตามข้อ 3.6.4
พิจารณาจากข้อมูลจานวนผู้กระทาผิดใน QA 6-03 ที่ ขทช./บทช. ส่งรายงานไปยังสานักต้นสังกัดครังแรก โดยปกติจะเป็นการรายงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 แต่หากมีการ
รายงานล่าช้าก็ให้พิจารณาจากข้อมูลที่มกี ารรายงานครังแรก เปรียบเทียบกับข้อมูลจานวนผู้กระทาผิดใน QA 6-03 เดือนล่าสุด
* ทังนี กรณีที่ ขทช./บทช. รายงานว่าไม่พบการกระทาผิด ตังแต่เริม่ ต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน และผลการประเมินในหัวข้อ “จานวนผู้กระทาความผิดถูกต้อง
ตามที่รายงานหรือไม่” พบว่าเป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินโดยให้คะแนนเต็ม แต่หากผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าวไม่ถกู ต้อง
ให้ประเมินโดยให้ 0 คะแนน

3. การประกันคุณภาพของงานกรมทางหลวงชนบท

3.7.1 การจัดทาบัญชีรายชื่อโครงการและ
แผนการตรวจสภาพทางทีอ่ ยู่ระหว่างคา
ประกันสัญญาจ้าง

การจัดทาบัญชี
รายชือ่ โครงการ

3.7.2 ความชารุดเสียหายของโครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างคาประสัญญา

มีครบ

0.50

ไม่ครบ

0.00

ไม่เสียหาย

เสียหาย

0.25

ไม่มีรายงาน หรือมีรายงานแต่ไม่
ดาเนินการซ่อม

-0.50

1.00

หมายเหตุ
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.
2) ข้อ 3.7.1 โครงการทังหมดทีอ่ ยู่ระหว่างคาประกันสัญญาจ้าง หมายถึง งานบารุงรักษา และงานอานวยความปลอดภัย
3) การจัดทาบัญชีและแผนการตรวจสภาพ ในข้อ 3.7.1 ต้องมีบญ
ั ชีแยกหน่วยดาเนินการ และแยกกิจกรรม
4) การตรวจสอบโครงการทีอ่ ยู่ในระหว่างคาประกัน ให้ตรวจสอบ 4 โครงการ / หน่วย โดยเลือกคละกิจกรรม
5) ถ้ามีการสุ่มตรวจมากกว่า 1 โครงการ
คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนแต่ละโครงการทีท่ าการตรวจ / จานวนโครงการทีท่ าการตรวจ
ปัญหาอุปสรรค/สิง่ ทีค่ วรต้องปรับปรุง

0.00

0.00 0.00
0.00

0.00

0.50

มีรายงานดาเนินการซ่อมแล้วหรือ
กาลังซ่อม

รวม
คะแนนรวมเฉลีย่

สทายทาง _______

3.7 การตรวจสอบโครงการทีอ่ ยู่ในระหว่างคาประกันสัญญา [1.00 คะแนน ]

สทายทาง _______

คะแนนทีใ่ ช้
ประเมิน

สทายทาง _______

เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

สทายทาง _______

คะแนนประเมิน

มิตทิ ี่ 4 การพัฒนางานเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บรรลุวัตถุประสงค์
เกณฑ์การประเมินภาคสนาม

ข้อที่

คะแนนที่ใช้ประเมิน

4.1 การมีสว่ นร่วมของ อส.ทช. และภาคประชาชน [10.00 คะแนน ]
การมีส่วนร่วมของ อส.ทช.
4.1.1 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง หน่วยงานกับ อส.ทช. ในสายทาง ที่ตรวจสอบ ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
1. ด้านกากับทางหลวง (ระบุ) .................................................................................
2. ด้านบารุงรักษาทาง (ระบุ)...................................................................................
3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ (ระบุ).............................................................
4. ด้านการมีส่วนร่วม/ประชาสัมพันธ์ (ระบุ).........................................................
5. ด้านอืน่ ๆ (ระบุ)......................................................................................................

มี

1.00

ไม่มี

0.00

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
4.1.2 สัมภาษณ์ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้เส้นทาง
ความพึงพอใจสภาพผิวทาง
สัมภาษณ์ 1 คน ต่อ 1 สายทาง
ชือ่ .........................................................................................................................................ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ดาเนินการครบถ้วน
ดาเนินการไม่ครบถ้วน
ไม่ดาเนินการ

1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
1.50
0.00

ดาเนินการ (5 แผ่น / เดือน) ขึนไป
ดาเนินการ (1-5 แผ่น / เดือน)
ไม่ดาเนินการ

1.00
0.50
0.00

ดาเนินการ 2 ครัง/ปี
ดาเนินการ 1 ครัง/ปี
ไม่ดาเนินการ

2.00
1.50
-2.00
10.00

ความพึงพอใจด้านการให้บริการงาน
ซ่อมบารุง
4.1.3 การดาเนินการทา MOU / แผ่นพับ ท7 / สารวจความพึงพอใจของประชาชน
ระหว่างและหลังการก่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในงานซ่อมบารุงปกติ
4.1.4 จานวนแผ่นพับที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เฉลีย่ วันละ 1 แผ่น รวม 6 แผ่น/
เดือน (ต่อชุด)
โครงการรักษ์ทาง - รักถิน่
4.1.5 โครงการรักษ์ทาง - รักถิน่
ครังที่ 1 โครงการขับขีป่ ลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจรกับกรมทางหลวงชนบท
ครังที่ 2 โครงการถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ

พอใจ
ไม่พอใจ
พอใจ
ไม่พอใจ
พอใจ
ไม่พอใจ

รวม

4.2 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน [2.00 คะแนน ]
4.2.1 นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน
(สาหรับส่วนกลางประเมินเท่านัน)

ประเภท Product
มี

ประเภท Process Position
หรือ Paradigm
ไม่มี

รวม
หมายเหตุ
1)
2)
3)
4)

สานักงานทางหลวงชนบท ประเมินเฉพาะข้อ 4.1.3 และ 4.2 เท่านัน
หมวดบารุงทางหลวงชนบท ไม่ต้องประเมินข้อ 4.1.3
โครงการรักษ์ทาง - รักถิน่ ดาเนินการ 2 ครัง ภายในไตรมาส 3
การประเมินตามข้อ 4.2.1 ผู้ประเมิน ประเมินตามเอกสารที่หน่วยดาเนินการจัดทาตามแบบฟอร์ม 4.2.1

นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (‘4 Ps’ of innovation) ดังนี
1. Product innovation : เพื่อการเปลีย่ นแปลง ด้านสินค้าหรือบริการ เช่น การประดิษฐ์ อุปกรณ์/เครื่องมือ
2. Process innovation : เพื่อการเปลีย่ นแปลง ด้านกระบวนการผลิต การทางาน/การส่งมอบ เช่นปรับปรุงกระบวนการผลิต Cold Mix
3. Position innovation : เพื่อการเปลีย่ นแปลง ที่เกีย่ วข้องกับการนาเสนอ/การวางตาแหน่งสินค้า/บริการ เช่น ปรับภาพลักษณ์ ขทช. ให้เป็นที่พึง ชุมชน
4. Paradigm innovation : เพื่อการเปลีย่ นแปลงกรอบความคิด (Mental model) และกระบวนการทัศน์ (Paradigm) ที่องค์กรต้องการเป็น เช่น DRR 4.0

ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง

2.00
1.00
0.00
2.00

คะแนน
ประเมิน

แบบฟอร์ม ประกอบการประเมินตามข้อ 1.2.1 การถ่ายทอดความรู้ (ให้หน่วยรับประเมินจัดทา)
การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
หน่วยงาน ............................................................ ประจาเดือน ......................................................
องค์ความรู้
ทีม่ าขององค์ความรู้
ผู้ถ่ายทอด
ผู้รับฟัง
เนือเรื่องโดยย่อ

ภาพประกอบ
ช่องทางการเผยแพร่

ภาพประกอบ

แบบฟอร์มประกอบ การประเมินตามข้อ 4.2 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน Innovation (ให้หน่วยรับประเมินจัดทา)
หน่วยงาน ..................................................................................................................
นวัตกรรมเรื่อง ..............................................................................................................................................................
ประเภทของนวัตกรรม [ ] Product

[ ] Process

[ ] Position

ทีม่ าของนวัตกรรม (หลักการและเหตุผล แนวความคิด ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัตงิ าน)

การดาเนินการ / วิธีการ

การนาไปใช้ประโยชน์

ผู้คิด / ประดิษฐ์ / ดาเนินการ

ภาพถ่ายของนวัตกรรม

หมายเหตุ
ภาพถ่ายให้นาส่งในรูปแบบ .JPG ด้วย

[ ] Paradigm

